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Croeso i  
Gadeirlan 
Deiniol Sant 
ym Mangor. 

Rydych chi’n sefyll rwan 
lle safodd Deiniol bron i 
fileniwm a hanner yn ôl.

Yma, yn y flwyddyn 
525, bu iddo gynnull o’i 
gwmpas gymuned lawn 
ffydd, gobaith a chariad, 
gan godi o’i chwmpas 
ffens gyll–y bangor 
gwreiddiol–iddi’n gysgod 
ac yn noddfa.

Ein gweddi yw y cewch 
chwithau, hefyd, eich 
cofleidio yma gan yr un 
ffydd, gobaith a chariad 
a gyhoeddir gennym 
heddiw ac sy’n ein 
cyfareddu o hyd.

Yn Cymun 
hwn...
Yn y Cymun hwn byddwn yn cwrdd â 
Christ mewn bara a gwin, ei Gorff a’i 
Waed ef gyda ni.

1Wrth inni ymgynnull, byddwn 
yn paratoi ein hunain i gwrdd â 
Christ trwy gyffesu ein pechodau 

– y ffyrdd yr ydym wedi galaru Duw 
yn ein bywydau – ac yn derbyn 
gollyngdod, sef sicrwydd o faddeuant 
Duw. 

2Yna rydyn ni’n gwrando ar 
ddarlleniadau o’r Beibl, gan 
ganfod yno arweiniad, her, 

cysur a newydd da gan Dduw. 
Ymatebwn trwy gyhoeddi ein ffydd 
yn y Drindod Sanctaidd a chynnig i 
Dduw ein gweddi dros bawb mewn 
angen. 

3Yn galon i’n haddoliad heddiw, 
byddwn yn cymryd bara a gwin, 
byddwn yn gofyn am fendith 

gweddnewidiol Duw arnynt, yn torri’r 
bara, ac – fel aelodau o Gorff toredig, 
trwsiedig Crist – byddwn yn Cymuno. 

4Daw ein haddoliad i ben wrth 
inni dderbyn bendith Duw, yn 
gynhaliaeth inni wrth ymadael. 

Waeth pa mor bell yn ôl y 
gwnaethoch hynny ddiwethaf, mae 
croeso i chi Gymuno yma heddiw. Os 
hoffech chi Gymuno am y tro cyntaf, 
neu gael eich Bedyddio, siaradwch ag 
aelod o dîm yr Gadeirlan.

Ceir ffydd, gobaith a chariad yma i 
bawb.

Cadeirlan 
Deiniol Sant 
ym Mangor

Saint Deiniol’s 
Cathedral 
in Bangor



Plant a theuluoedd ifanc
Ceir gweithgareddau a chrefftau yn 
ystod y Cymun Bendigaid ar Gân 
bob dydd Sul yng Nghapel Mair, ar 
gyfer unrhyw blant hyd at 11 oed. 
Mae’r crefftau a’r gweithgareddau 
yn amrywiol, gydag o leiaf un yn 
ymwneud â thema’r Cymun ei hun. 
Caiff y gofod hwn yn cael ei staffio 
gan oedolion cyfrifol, a bydd plant 
dros 5 oed yn gallu mynd a dod. Bydd 
plant yn parhau i fod yn gyfrifoldeb 
eu rhieni neu eu gwarcheidwaid bob 
amser. Yn y lle cyntaf, dylai plant 
sy’n 4 oed ac iau fod yng nghwmni 
rhiant neu warcheidwad oni bai bod 
trefniant ymlaen llaw gyda’r rhai ar 
ddyletswydd wedi’i wneud.

O’r Ddarllenfa a Buchedd Bangor
Pob wythnos, anfonir ebost O’r 
Ddarllenfa at danysgrifwyr gyda 
hysbysiadau ynghyd â delweddau 
wythnosol o fywyd y Gadeirlan a’r 
Ardal Weinidogaeth. Os nad ydych 
chi eisoes yn danysgrifiwr, dilynwch 
y cod QR, neu ewch i cadeirlan.
eglwysyngnghymru.org.uk/
Darllenfa/

Buchedd Bangor yw ein cylchgrawn 
newydd, gan gynnig cymysgedd o 
ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth 
ymarferol am ein bywyd ar y 
cyd. Mynnwch gopi heddiw, neu 
ddilynwch y cod QR i ddarllen arlein.

Addoli gyda ni heddiw
Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys popeth 
a ddywedir ac a genir yn ystod ein 
haddoliad heddiw. Fe’ch gwahoddir 
i fynd â’r llyfryn adref gyda chi, i 
fyfyrio yn eich amser eich hun ar y 
geiriau sanctaidd sydd ynddo. Fodd 
bynnag, nid darllen neu arsylwi 
ydi addoli – ond gweithgaredd, a 
ninnau’n cymryd rhan, ochr yn ochr 
â’r rhai sy’n cynnull gyda ni ac, y tu 
hwnt i hynny, ochr yn ochr â llu’r nef 
i gyd. Dyrchefwch, felly, eich llygaid; 
sylwch ar liw, golau, sain, symudiad 
a harddwch; codwch eich llais; 
cyfranogwch yn yr hyn a fydd yn eich 
gweddnewid, o roi iddo’r cyfle.

Yn ystod ein haddoliad, rydyn ni’n 
dweud ac yn canu gyda’n gilydd y 
testun mewn teip trwm. Darperir 
cyfieithiadau o ieithoedd tramor. 
Mae croeso ichi wneud arwydd o’r 
Groes pan fydd y geiriau wedi’u 
marcio ag E. Cynigir cyfarwyddiadau 
eraill (rhuddellau) mewn teip coch; 
os ydych chi’n ei chael hi’n fwy 
cyfforddus, eisteddwch yn hytrach na 
sefyll neu benlinio.

Hygyrchedd 
Mae dolen glyw ar waith – gosodwch 
gymhorthion clyw i’r lleoliad T.

Mae copïau print bras o’r llyfryn hwn 
ar gael gan y stiwardiaid.

Os oes angen waffer heb glwten 
arnoch (yn cydymffurfio â’r gofyniad 
canonaidd am 20 rhan o glwten fesul 
miliwn), rhowch wybod i stiward.

Mae tai bach ym mhen dwyreiniol y 
Gadeirlan, trwy’r drws i’r chwith o’r 
sgrin y Cwîr.

Os bydd angen i ni adael y Gadeirlan 
mewn argyfwng, arhoswch ar eich 
heistedd a dilynwch gyfarwyddiadau’r 
stiwardiaid. 

Buchedd 
Bangor

O’r Ddarllenfa 
From the Lectern
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Wedi’r hysbysiadau, codwn ar ein traed ar ganiad y gloch

Cynnull
Emyn

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd! Dduw hollgyfoethog, 
gyda’r wawr blygeiniol fry dyrchafwn i ti gân; 
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd! 

 mawr wyt a thrugarog; 
Duw mewn Tri Pherson, Trindod ddiwahân.

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, dy holl saint a’th folant, 
bwriant eu coronau o flaen y fainc i lawr: 
Engyl a seraffiaid glân a’th ogoneddant 
beunydd a byth i dragwyddoldeb mawr.

Trefn y gwasanaeth
Cadeirlan 
Deiniol Sant 
ym Mangor

Saint Deiniol’s 
Cathedral 
in Bangor
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Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, t’wyllwch a’th orchudia, 
fel nas gall pechadur gwael byth edrych ar dy wedd: 
Sanctaidd wyt yn unig: ti, Dduw, wyt orucha’ 
mewn clod, a gallu, cariad pur, a hedd.

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd! Dduw hollgyfoethog, 
dy holl waith a’th foli di mewn gogoneddus gân: 
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd! mawr wyt a thrugarog; 
Duw mewn Tri Pherson, Trindod ddiwahân.

Geiriau 
Reginald Heber (1783-1826)
Cyfieithiad 
Nicander (Morris Williams, 1809-1874)
Cerddoriaeth | “Nicea”
John Bacchus Dykes (1823-1876)

Parhawn ar ein traed tan ddiwedd y Weddi Gasgl

Cyfarchiad

E Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.
Amen.

Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

“Teilwng wyt ti, y Sanctaidd Un, ein Duw, i dderbyn y gogoniant 
a’r anrhydedd a’r gallu, oherwydd tydi a greodd bob peth.”

Cyffes

Gan gynnull i ddathlu’r Cymun Bendigaid er gogoniant i Dduw, 
ymbaratown gan gyffesu ein pechodau,

gan ymddiried yn naioni ein Tad trugarog,

wedi’n cynnal gan addfwynder Iesu, ein brawd,

ac wrth weld ein bywydau o’r newydd yn llewyrch  
yr Ysbryd bywiol.
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Cyd-weddïwn.

Dad nefol, 
yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, 
a heb wneud yr hyn a ddylem. 
Mae’n wir ddrwg gennym, 
ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. 
Er mwyn dy Fab Iesu Grist a fu farw drosom, 
maddeua inni’r cwbl a aeth heibio 
ac arwain ni yn ei ffordd ef 
i gerdded fel plant y goleuni.  
Amen.

Yr hollalluog Dduw a drugarhao wrthych, 
E maddau ichwi a’ch rhyddhau o bechod, 
a’ch cadw yn y bywyd tragwyddol.
Amen.

Parhawn ar ein traed

Kyrie eleison

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Cyfieithiad
Arglwydd trugarha. Crist trugarha. Arglwydd 
trugarha.

Cerddoriaeth
Offeren Fer, Daniel Pett

Parhawn ar ein traed

Gweddi Gasgl

Gweddïwn.

Hollalluog a thragwyddol Dduw, a roddaist ras i ni dy 
weision, gan gyffesu ac arddel y wir ffydd, i gydnabod 
gogoniant y Drindod dragwyddol, ac yn nerth y Dwyfol 

Fawredd i addoli’r Undod: cadw ni’n ddiysgog yn y ffydd hon, 
a’n hamddiffyn byth rhag pob gwrthwyneb, dydi sy’n byw ac yn 
teyrnasu, yn un Duw, byth heb ddiwedd.
Amen.

Eisteddwn
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Gair
Salmyddiaeth

Haleliwia.

℣ Pob perchen chwŷth molianned Ner.

℟ Pob perchen chwŷth molianned Ner. 

Molwn di, O Dduw, yn dy gysegr, molwn di, O Dduw, yn dy 
ffurfafen gadarn.

Molwn di, O Dduw, am dy weithredoedd nerthol, molwn di, O 
Dduw, am dy holl fawredd.

℟ Pob perchen chwŷth molianned Ner. 

Molwn di, O Dduw, â sain utgorn, molwn di, O Dduw, â nabl a 
thelyn.

Molwn di, O Dduw, â thympan a dawns, molwn di, O Dduw, â 
llinynnau a phibau.

℟ Pob perchen chwŷth molianned Ner. 

Molwn di, O Dduw, â sŵn symbalau, molwn di, O Dduw, â 
symbalau uchel.

Bydded i bopeth byw foliannu’r Sanctaidd Un.

℟ Pob perchen chwŷth molianned Ner. 

Salm 150
Cerddoriaeth
Sam Jones
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Darlleniad

Darlleniad o’r Datguddiad i Sant Ioan y Difinydd.

Wele: Ddrws wedi ei agor yn y nef; a dyma’r llais, a 
glywswn gyntaf yn llefaru wrthyf fel sŵn utgorn, yn 
dweud, “Tyrd i fyny yma, a dangosaf iti’r pethau y 

mae’n rhaid iddynt ddigwydd ar ôl hyn.” Ar unwaith, yr oeddwn 
yn yr Ysbryd; ac wele, yr oedd gorsedd wedi ei gosod yn y nef, 
ac ar yr orsedd un yn eistedd. Yr oedd hwn yn debyg ei olwg 
i faen iasbis a sardion, ac o amgylch yr orsedd yr oedd enfys 
debyg i emrallt. O amgylch yr orsedd yr oedd hefyd bedair 
gorsedd ar hugain, ac ar y rhain bedwar henuriad ar hugain yn 
eistedd mewn dillad gwyn, ac ar eu pennau goronau aur. O’r 
orsedd yr oedd fflachiadau mellt a sŵn taranau yn dod allan, ac 
yn llosgi gerbron yr orsedd yr oedd saith ffagl dân; y rhain yw 
saith ysbryd Duw. O flaen yr orsedd yr oedd môr megis o wydr, 
tebyg i risial. Ac yng nghanol yr orsedd ac o’i hamgylch yr oedd 
pedwar creadur byw yn llawn o lygaid o’r tu blaen a’r tu ôl. Yr 
oedd y creadur cyntaf yn debyg i lew, a’r ail i lo; yr oedd gan y 
trydydd wyneb dynol, ac yr oedd y pedwerydd yn debyg i eryr 
yn hedfan. I’r pedwar creadur byw yr oedd chwe adain yr un, 
ac yr oeddent yn llawn o lygaid o’u hamgylch ac o’u mewn, a 
heb orffwys ddydd na nos yr oeddent yn dweud: “Sanct, Sanct, 
Sanct yw’r Bywiol a’r Bythol Dduw hollalluog, a oedd, ac y mae, 
ac y sydd i ddod!” Pan fydd y creaduriaid byw yn rhoi gogoniant 
ac anrhydedd a diolch i’r un sy’n eistedd ar yr orsedd, yr un 
sy’n byw byth bythoedd, bydd y pedwar henuriad ar hugain yn 
syrthio o flaen yr un sy’n eistedd ar yr orsedd, gan addoli’r un 
sy’n byw byth bythoedd, a bwrw eu coronau gerbron yr orsedd 
a dweud: “Teilwng wyt ti, y Sanctaidd Un, ein Duw, i dderbyn y 
gogoniant a’r anrhydedd a’r gallu, oherwydd tydi a greodd bob 
peth, a thrwy dy ewyllys y daethant i fod ac y crewyd hwy.”

Clywch air bywyd i’n byd.
Diolch a fo i Dduw.

Datguddiad 4

Codwn ar ein traed, gan droi i wynebu Llyfr yr Efengylau yng Nghorff yr Eglwys
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Efengyl

℣ Haleliwia. Haleliwia. Haleliwia. ℟ Haleliwia. Haleliwia. 
Haleliwia. ℣ Gogoniant i’r Tad, ac i’r Mab, ac i’r Ysbryd Glân, 
y Dduw sydd a’r hwn oedd a’r hwn sydd i ddod. ℟ Haleliwia. 
Haleliwia. Haleliwia.

Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Gwrandewch yr Efengyl Sanctaidd yn ôl E Sant Ioan.
Gogoniant i ti, O Grist.

Bryd hynny: Yr oedd dyn o blith y Phariseaid, o’r enw 
Nicodemus, aelod o Gyngor yr Iddewon. Daeth hwn at 
Iesu liw nos a dweud wrtho, “Rabbi, fe wyddom iti ddod 

atom yn athro oddi wrth Dduw; ni allai neb wneud yr arwyddion 
hyn yr wyt ti’n eu gwneud oni bai fod Duw gyda hwy.” Atebodd 
Iesu ef: “Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun 
eu geni o’r newydd ni allant weld teyrnas Dduw.” Meddai 
Nicodemus wrtho, “Sut y gall neb gael eu geni a hwythau’n 
hen? A yw’n bosibl, tybed, i rywun fynd i mewn i groth eu mam 
eilwaith a chael eu geni?” Atebodd Iesu: “Yn wir, yn wir, rwy’n 
dweud wrthyt, oni chaiff rhywun eu geni o ddŵr a’r Ysbryd ni all 
fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi ei eni o’r cnawd, 
cnawd yw, a’r hyn sydd wedi ei eni o’r Ysbryd, ysbryd yw. Paid 
â rhyfeddu imi ddweud wrthyt, ‘Y mae’n rhaid eich geni chwi 
o’r newydd.’ Y mae’r gwynt yn chwythu lle y myn, ac yr wyt yn 
clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ble y mae’n dod nac i ble y 
mae’n mynd. Felly y mae gyda phob un sydd wedi eu geni o’r 
Ysbryd.” Dywedodd Nicodemus wrtho, “Sut y gall hyn fod?” 
Atebodd Iesu ef: “A thithau yn athro Israel, a wyt heb ddeall y 
pethau hyn? Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthyt mai am yr hyn 
a wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr hyn a welsom yr ydym 
yn tystiolaethu; ac eto nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os 
nad ydych yn credu ar ôl imi lefaru wrthych am bethau’r ddaear, 
sut y credwch os llefaraf wrthych am bethau’r nef? Nid oes neb 
wedi esgyn i’r nef ond yr un a ddisgynnodd o’r nef, Mab y Dyn. 
Ac fel y dyrchafodd Moses y sarff yn yr anialwch, felly y mae’n 
rhaid i Fab y Dyn gael ei ddyrchafu, er mwyn i bob un sy’n credu 
gael bywyd tragwyddol ynddo ef.”

	 &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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Dyma Efengyl ein Gwaredwr.
Moliant i ti, O Grist.

Ioan 3:1-15

Eisteddwn ar gychwyn y bregeth

Pregeth yn y gyfres “Onid oedd ein calonnau ar dân ynom?” 
“Gogoniant ac anrhydedd a gallu” | Trindod

Y Darllenydd

Ar derfyn y bregeth, codwn ar ein traed

Credo

Ar y cyd, gadewch inni gadarnhau ein ffydd.

Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw Dad, 
a greodd bopeth sydd.

Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei Fab Iesu Grist, 
a brynodd ddynolryw.

Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei Ysbryd Glân, 
sy’n rhoi bywyd i bobl Dduw.

Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, 
E Dad, Mab ac Ysbryd Glân. 
Amen.



11

Ymbiliau

Gyda’n holl galon a’n holl feddwl gweddïwn ar Dduw.

Eisteddwn neu benliniwn

Defnyddiwn yr ymatebion

℣ O Dduw, yn dy drugaredd,
℟ Gwrando ein gweddi.

℣ Gorffwys tragwyddol dyro iddynt, O Dduw.  
℟ A llewyrched goleuni gwastadol arnynt.  
℣ E Gorffwysed hwy mewn tangnefedd.  
℟ A chyfodi mewn gogoniant. 

℣ Dad trugarog, 
℟ Derbyn y gweddïau hyn  
er mwyn dy Fab, ein Gwaredwr Iesu Grist. 
Amen.

Cyhoeddir Gostegion Priodas

Codwn ar ein traed, a gwneir Casgliad yn ystod yr emyn
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Cymun
Emyn

Glân gerwbiaid a seraffiaid 
fyrdd o gylch yr orsedd fry 
mewn olynol seiniau dibaid 

canant fawl eu Harglwydd cu: 
“Llawn yw’r nefoedd o’th ogoniant, 
llawn yw’r ddaear, dir a môr; 
rhodder iti fythol foliant, 
sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Iôr.” 

Fyth y nef a chwydda’r moliant, 
uwch yr etyb daear fyth: 
“Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd,” meddant, 
“Dduw y lluoedd, Nêr di-lyth! 
Llawn yw’r nefoedd o’th ogoniant, 
llawn yw’r ddaear, dir a môr; 
rhodder iti fythol foliant, 
sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Iôr.”

Gyda’r seraff gôr i fyny, 
gyda’r Eglwys lân i lawr, 
uno wnawn fel hyn i ganu 
anthem clod ein Harglwydd mawr: 
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“Llawn yw’r nefoedd o’th ogoniant, 
llawn yw’r ddaear, dir a môr; 
rhodder iti fythol foliant, 
sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Iôr.”

Geiriau 
Richard Mant (1776-1848)
Cyfieithiad 
Alafon (Owen Griffith Owen, 1847-1916)
Cerddoriaeth | “Sanctus”
Isalaw (John Richards, 1843-1901)

Parhawn ar ein traed tan y rhannwn y Tangnefedd

Offrwm

Deuwn i’r fangre hon â’r bara sy’n gynhaliaeth.
Fe ddaw inni’n fara’r bywyd.

Deuwn i’r fangre hon â’r gwin sy’n mwyneiddio.
Fe ddaw inni’n waed einioes y byd.

Gweddi Ewcharistaidd

Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Dyrchefwch eich calonnau.
Yr ydym yn eu dyrchafu at yr Arglwydd.

Diolchwn i’r Arglwydd ein Duw.
Iawn yw rhoi ein diolch a’n clod.

Iawn yn wir, ein dyletswydd a’n llawenydd bob amser ac ym 
mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, hollalluog a bythfywiol 
Dduw, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Yr wyt yn datguddio mai’r un yw d’ogoniant, â gogoniant dy 
Fab a’r Ysbryd Glân: tri pherson cydradd mewn mawredd, a 
diwahân mewn gogoniant, yn un Arglwydd, un Duw, i’w addoli 
a’i fawrygu.

Felly, gyda llu’r angylion a holl gwmpeini’r nef, cyhoeddwn 
ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn eu hemyn diderfyn o fawl:
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Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd Arglwydd, Duw gallu a nerth, 
Nef a daear sy’n llawn o’th ogoniant. Hosanna yn y goruchaf.

E Bendigedig yw’r hwn sy’n dod yn enw’r Arglwydd. Hosanna yn 
y goruchaf.

Cerddoriaeth
Offeren Fer, Daniel Pett

Parhawn ar ein traed

Pob moliant a diolch i ti, y gwir a’r bywiol Dduw, Crëwr pob 
peth, Rhoddwr bywyd. Lluniaist ni ar dy ddelw dy hun, ond 
yr ydym ni wedi difwyno’r ddelw honno a syrthio’n brin o’th 
ogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy Fab i rannu ein 
bywyd ni; fe’i hildiaist i farwolaeth fel y câi’r byd ei achub, a’i 
atgyfodi oddi wrth y meirw fel y bo i ni fyw ynddo ef, ac yntau 
ynom ninnau.

Sancteiddia â’th Ysbryd y bara hwn a’r gwin hwn, dy roddion 
inni, fel y bônt i ni yn gorff a gwaed ein Hiachawdwr, Iesu Grist.

Y nos y bradychwyd ef, cymerodd fara ac, wedi rhoi diolch, 
fe’i torrodd a’i roi i’w ddisgyblion, gan ddweud, Cymerwch, 
bwytewch; hwn yw fy nghorff a roddir drosoch: gwnewch hyn er 
cof amdanaf. E

Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac, wedi rhoi 
diolch, fe’i rhoddodd iddynt, gan ddweud, Yfwch o hwn bawb, 
oherwydd hwn yw fy ngwaed o’r cyfamod newydd a dywelltir 
drosoch a thros lawer er maddeuant pechodau: gwnewch hyn 
bob tro yr yfwch ef er cof amdanaf. E

Cyhoeddwn ddirgeledd y ffydd.

Bu farw Crist.  
Atgyfododd Crist.  
Daw Crist mewn gogoniant.

Fel y gorchmynnodd ef inni, O Dad, yr ydym yn cofio Iesu 
Grist, dy Fab. Gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus, a 
chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn 
gogoniant, deuwn â’r bara hwn a’r cwpan hwn i ti. Derbyn ein 
haberth o ddiolch a moliant.
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Adfer ac adfywia dy holl bobl, adnewydda ni a phawb y 
gweddïwn trostynt â’th ras a’th E fendith nefol a derbyn ni yn 
y diwedd gyda’th holl saint i’r llawenydd diderfyn hwnnw a 
addawyd inni gan dy Fab, ein Harglwydd Iesu Grist.

Trwyddo ef, gydag ef, ynddo ef, yn undod yr Ysbryd Glân, 
eiddot ti, Dad hollalluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes 
oesoedd. 
E Amen.

Parhawn ar ein traed

Gweddi’r Arglwydd

Fel y dysgodd ein Hiachawdwr ni, gweddïwn yn hyderus:

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier 
dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllys; 
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni 

heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni ein dyledion, 
fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. Ac nac arwain ni i 
brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddot ti 
yw’r deyrnas, a’r gallu, a’r gogoniant, yn oes oesoedd. 
Amen.

Tangnefedd

Fe’n cysegrir â’th Ysbryd yn un Corff,  
fel na fyddwn wasgaredig mwyach, ond yn deulu ar dy lun, 
a’r agosatrwydd yn rhodd dy dangnefedd.

Tangnefedd y Bythol Dduw a fo gyda chwi bob amser.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Rhannwn arwydd o Dangnefedd.

Rhannwn arwydd o Dangnefedd; yna penliniwn neu eisteddwn

Torri

Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: trugarha wrthym. 
Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: trugarha wrthym. 
Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: dyro inni 
dangnefedd.

Cerddoriaeth
Offeren Fer, Daniel Pett
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Cymuno

E Iesu yw Oen Duw sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd. 
Gwyn eu byd y rhai a elwir i’w swper.
Waredwr, nid wyf yn deilwng i’th dderbyn, 
ond dywed y gair a chaf fy iacháu.

Deuwn i Gymuno, gan ddilyn cyfarwyddyd y Stiwardiaid, o’r Afrlladen Sagrafennol 
ac, os y dymunwn, o’r Gwerthfawr Waed

Motét

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Harglwydd Dduw, 
uchder nef ei drigfan yw; 
Engyl folant Frenin nef, 
daear chŵydda’r anthem gref.

Geiriau 
Anhysbys
Cyfiethiad 
Cranogwen (Sarah Jane Rees, 1839-1916)
Cerddoriaeth
Georg Joseph Vogler (1749-1814)

Ar ôl i bawb Gymuno, safwn i ganu’r emyn

Emyn

Engyl nef o gylch yr orsedd a’th folant di. 
Rhônt y parch, y clod a’r mawredd byth, byth i ti. 
T’wysogaethau, awdurdodau, 

 fil o filoedd, myrdd myrddiynau, 
seiniant fawl trwy’r uchelderau byth, byth i ti. 
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Sanctaidd gân yr apostolion sydd glod i ti; 
o un genau, ac un galon, y’th folant di. 
Clodus nifer y proffwydi ac ardderchog lu’r merthyri, 
ar delynau gwlad goleuni, y’th folant di.

Mawl a’th erys di yn Seion o oes i oes, 
yng nghymanfa’r gwaredigion, o oes i oes: 
mawl i ti, y Duw anfeidrol, Tad a Mab ac Ysbryd nefol, 
cyd-sylweddol, cyd-dragwyddol, nawr a phob oes.  

Geiriau 
Gwilym Hiraethog (William Rees, 1802-1883)
Cerddoriaeth | “Ar Hyd y Nos”
Alaw werin Gymreig

Parhawn ar ein traed

Gweddi Ôl-Gymun

Gweddïwn.

A ninnau’n anedig o’r Ysbryd, yn greadigaeth ar dy ddelw 
di, ac yn camu feunydd o ogoniant i ogoniant, trig gyda 
ni, Gorff Crist, i’n meithrin, ein mendio, a’n gwneuthur yn 

gyfan; trwy dy Enw Sanctaidd di.
Amen.

Ymadael
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Bydded i gariad Crist Iesu eich dwyn ato’i hun; bydded i’w 
rym eich cynnal yn ei wasanaeth, a’i gariad lonni’ch calon; 
a bendith Duw hollalluog, y Tad, E y Mab, a’r Ysbryd Glân, 

a fo yn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad.
Amen.

Awn ymaith mewn tangnefedd.
Yn Enw Crist. Amen.

Parhawn ar ein traed hyd nes i’r gweinidogion ymadael; yna eisteddwn neu ymadael

Offrymddarn ar yr organ 
Ffiwg yn E fflat, BWV 552ii, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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Y Jiwbilî
Ysgrifenna’r Is-Ddeon: Rwy’n 
ddiolchgar i bawb a roddodd yn hael 
o’u hamser a’u doniau i’n cyfres o 
ddigwyddiadau i ddathlu’r Jiwbilî. 
Mae wedi bod yn hyfryd gweld 
cymaint o bobl yn croesi’r trothwy 
ac yn cael croeso mor gynnes i 
weithgareddau mor safonol yn y 
Gadeirlan. Diolch yn fawr iawn.

My Place 
Dydd Sadwrn 18 Mehefin am 7.30pm

Cynhyrchiad dramatig gan gwmni 
theatr Riding Lights, yw “My Place” 
sy’n archwilio bywydau pedwar 
person ifanc drwy gartrefi gwahanol, 
drwy’r gyfundrefn gyfreithiol, a thrwy 
fyrlwm eu bywydau bregus. Mae 
teithiau rhyfeddol y plant bywiog, 
dyfeisgar hyn yn datblygu trwy 
stori a chân. Ceir tocynnau arlein o 
ridinglights.org/my-place/ neu gan 
Naomi am £10.

Gwasanaeth Ordeinio 
Dydd Sadwrn 25 Mehefin am 11am

Cynhelir y gwasanaeth ordeinio 
esgobaethol blynyddol yn y Gadeirlan 
ddiwedd y mis, ac mae croseo cynnes 
i bawb ymuno â Helen Franklin and 
Selwyn Griffiths i ddathlu pennod 
newydd yn eu gweinidogaeth.

Pride
Mehefin yw mis digwyddiadau Pride 
mewn cynifer o ddinasoedd. Mae 
Pride yma yn golygu hyrwyddo 

hunan-gadarnhad, urddas, 
cydraddoldeb ac amlygrwydd 
pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, 
trawsryweddol, cwîar ac sy’n 
cwestiynu (LHDTC+). Yn y Gadeirlan 
fis Mehefin eleni, rydym yn chwifio 
baner Pride am y tro cyntaf o Dŵr 
Ysgefintwn, ac yn cynnal nifer 
o ddigwyddiadau arwyddocaol. 
Da oedd croesawu gwasanaeth 
Cymun Caplaniaeth LHDTC+ i’r 
Gadeirlan ddoe, a da o beth yw y 
bydd gorymdaith Pride y ddinas yn 
diweddu yng Nghlos y Gadeirlan ar 
25 Mehefin. Yn y cyfamser, ceir dau 
ddigwyddiad arall o bwys:

Clas ar Zoom 
Dydd Llun 20 Mehefin am 6.30pm

Ein gwestai’r wythnos nesaf 
yw Gareth Evans Jones. Mae’r 
Dr Evans Jones yn Ddarlithydd 
mewn Astudiaethau Crefyddol ym 
Mhrifysgol Bangor, gyda diddordeb 
yn hanes derbyniad y Beibl a’i rôl 
mewn materion cyfoes. Mae hefyd 
yn nofelydd a dramodydd o fri, ac 
wedi ennill y Fedal Ddrama yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith.

Owen Hurcum mewn sgwrs â’r 
Is-Ddeon 
Dydd Iau 23 Mehefin am 6.30pm

Ym mis Mai 2021 daeth Owen 
Hurcum yn Faer Bangor, a hefyd 
yn faer agored anneuaidd cyntaf 
unrhyw ddinas yn y byd. Yn ystod 
eu tymor fel Maer, mae Owen wedi 
siarad yn huawdl o blaid hawliau 
trawsryweddol. Maent yn symud 
i ffwrdd o Fangor am gyfnod ar 
ddiwedd eu tymor fel Maer, ond 
yn dychwelyd i’r Gadeirlan ar gyfer 
y sgwrs agored a chyhoeddus hon 
gyda’r Is-Ddeon yng Nghorff yr 
Eglwys. Cynhelir derbyniad gwin 
o 6pm (ar ôl Gosber ar Gân am 
5.30pm), ac eto ar ôl y drafodaeth.

Hysbys
Cadeirlan 
Deiniol Sant 
ym Mangor

Saint Deiniol’s 
Cathedral 
in Bangor



Evensong

Dydd Gwener | Friday
12.30pm Cymun | Eucharist

Dydd Sadwrn | Saturday
12.30pm Cymun | Eucharist

19 Mehefin | Gŵyl Corpus Christi 
19 June | The Festival of Corpus 
Christi
8.15am Holy Eucharist

9.15am Cymun Bendigaid ar Gân

Cymun y Cymry ii, Harper; Tantum 
Ergo, Durufle; Sortie sur l’Antienne 
“Adoremus in Aeternum”, o | from “Dix 
Pièces”, Gigout

11.00am Choral Holy Eucharist

Collegium Regale, Howells; O Sacrum 
Convivium, Messiaen; Tocatta, Frost

3.30pm Gosber ar Gân | Choral 
Evensong

Ymatebion | Responses, Spicer; 
Evening Service in G, Stanford; Like as 
the Hart, Howells; Sonata Driawd V, 
Symudiad 1 | Trio Sonata V, Movement 
1, J. S. Bach

Ein gweddi
Ein cymuned Coffadwriaeth terfyn 
Rhyfel y Falklands ym 1982

Ein hesgobaeth Ardal Weinidogaeth 
Llandudno

Yn glâf Glenys Dore; Mark Roberts; 
Troy Eagleston; Joy Levine, priest; 
Ann Elisabeth; Fred Cuthbert; Margo 
Woodlock; Dilwyn Hughes

A fu farw’n ddiweddar Luis 
Rodriguez; Margaret Thomas; Katie 
Harris; Allen Webster; Martyn Lewis, 
offeiriad; Dolores Kiwane Hegarty

Gŵyl goffa Michael Hall (18)

Datganiadau Paned 
Pob dydd Iau 
11.15am am 45 munud 
Paned a chacen o 10.45am

16 Mehefin | Alice Caldwell | 
Recorder Baroc

Mae Alice Caldwell yn un o 
Ysgolheigion y Gân y Gadeirlan. Yn ei 
datganiad, bydd yn perfformio ystod 
eang o gyfansoddiadau recorder 
Baróc gan gyfansoddwyr megis 
Handel, Telemann a Sammartini.

23 Mehefin | Hannah Jenkins | 
Soprano

Bydd Hannah Jenkins, cyn brif gorydd 
Cadeirlan Caer, yn cyflwyno rhaglen o 
weithiau cysegredig i soprano.

Yr wythnos
Monday | Dydd Llun
12.30pm Cymun | Eucharist

Dydd Mawrth | Tuesday
12.30pm Cymun | Eucharist

5.30pm Gosber ar Gân | Choral 
Evensong

Dydd Mercher | Wednesday
12.30pm Cymun | Eucharist

10.00pm Cwmplin a Bendithiad y 
Sagrafen Fendigaid | Compline and 
Benediction of the Blessed Sacrament

Dydd Iau | Thursday
11.15am Datganiad Paned | Coffee-
break Recital

12.30pm Cymun | Eucharist

5.30pm Gosber ar Gân | Choral 



Diogelu
Mae diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl yn 
hanfodol, ac rydym wedi ymrwymo i feithrin amgylchedd 
lle mae pawb yn gallu addoli a chymryd rhan ym mywyd 
Cadeirlan Deiniol Sant yn ddiogel. Os oes gennych 
unrhyw bryderon, codwch nhw ar unwaith gydag aelod 
o dîm y Gadeirlan.

Cynaliadwyedd a chaniatâd 
Rydym yn defnyddio papur sydd wedi ei ailgylchu 100% 
a’i gynhyrchu â charbon deuocsid isel.

Caiff rhai o’n gwasanaethau’n eu ffrydio ar Facebook 
o gamera ym mhen dwyreiniol Corff yr Eglwys sy’n 
wynebu’r dwyrain, ac mae’r recordiad ar gael wedi 
hynny ar dudalen Facebook y Gadeirlan. Efallai y 
bydd ffotograffydd swyddogol ar ddyletswydd. Mae 
eich presenoldeb yn gyfystyr â’ch caniatâd i gael 
eich cynnwys mewn unrhyw ffilmio, tynnu lluniau, 
recordio sain neu ddarlledu. Os nad ydych am i 
ffotograff ohonoch chi neu blentyn yn eich gofal gael ei 
ddefnyddio gan y Gadeirlan, siaradwch ag aelod o dîm 
y Gadeirlan.

Cydnabyddiaethau
Atgynhyrchir deunydd yn y drefn hon o wasanaeth o 
dan CLL 280874. Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys 
rhannau o’r Drefn ar gyfer y Cymun Bendigaid 2004 
hawlfraint © Gwasg yr Eglwys yng Nghymru 2004 Mae’r 
llithoedd a’r salmyddiaeth Gymraeg yn seiliedig ar The 
New Revised Standard Version of the Bible ac Y Beibl 
Cymraeg Newydd: Argraffiad Diwygiedig. Daw cytgan 
y salmyddiaeth Gymraeg o Nicander, Y Psallwyr (1850) 
a’r salmyddiaeth Saesneg o The Saint Helena Breviary 
(2019).

Mae delwedd y clawr yn fanylyn o “Y Drindod a’r Pietá” 
gan Hans Baldung Grien (1484-1545) yn yr Amgueddfa 
Genedlaethol yn Llundain.

Cadeirlan ac Eglwys Archesgobol  
Deiniol Sant ym Mangor  
The Cathedral & Metropolitical Church 
of Saint Deiniol in Bangor 
Esgob ac Archesgob Cymru 
Y Parchedicaf Andrew T. G. John 
Bishop & Archbishop of Wales 
The Most Revd Andrew T. G. John

Is-Ddeon | Sub-Dean  
Canon Siôn B. E. Rhys Evans 
sionrhysevans@eglwysyngnghymru.org.uk

Canon dros Fywyd Cynulleidfaol  
Canon for Congregational Life 
Canon Tracy Jones 
tracyjones@eglwysyngnghymru.org.uk

Cyfarwyddwr Cerdd | Director of Music 
Joe Cooper 
joecooper@eglwysyngnghymru.org.uk

Organydd | Organist 
Martin Brown 
martinbrown@eglwysyngnghymru.org.uk

Gweinidog Teulu | Family Minister 
Naomi Wood 
naomiwood@eglwysyngnghymru.org.uk

Clerc y Cabidwl | Chapter Clerk 
Robert Jones 
robertjones@eglwysyngnghymru.org.uk

Cwstos | Custos 
Simon Taylor 
simontaylor@eglwysyngnghymru.org.uk

Trysorydd | Treasurer 
Kelly Edwards 
kellyedwards@eglwysyngnghymru.org.uk

Gweinyddwr Litwrgi | Liturgy Administrator 
Sam Jones 
samjones@eglwysyngnghymru.org.uk

Rheolwr Prosiect Cadwraeth a Datblygu 
Conservation & Development Project Manager 
Simon Ogdon 
simonogdon@eglwysyngnghymru.org.uk

Canon Secundus 
Canon David Thomas Morris 
davidmorris@eglwysyngnghymru.org.uk

Canon Emeritws | Canon Emeritus 
Canon Angela Williams

Aelodau o Goleg Offeiriadol y Gadeirlan 
Members of the Cathedral’s College of Priests 
Y Parchg Ddr | The Revd Dr John Prysor- Jones, 
y Tra Pharchg Athro | the Very Revd Prof. 
Gordon McPhate, y Parchg | the Revd Peter 
Kaye

Darllenydd | Reader 
Elma Taylor

Pensaer y Gadeirlan | Cathedral Architect 
Simon Malam

Rhif elusen | Charity number 1158340

Cefnogaeth
Caiff y fangre sanctaidd hon llawn 
ffydd, gobaith a chariad, a phopeth 
sy’n digwydd yma, ei chynnal gan 
eich haelioni chi.

1I roi rhodd ar-lein ar eich ffôn 
heddiw, sganiwch y cod  
QR isod. 

2Defnyddiwch ein peiriant rhoi 
digyswllt yng nghefn Corff yr 
Eglwys i dapio cerdyn neu ffôn.

Trwy roi rhodd, byddwch yn ein 
helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


